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چکیده:
ازجمله عوامل متصدی و دخیل در پروژههای عمرانی ،شرکتهای مهندسین مشاور کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان هستتند کته
همواره در تالشاند تا با تناسب داخلی با ساختار پروژهها و تناسب خارجی با محیط ،عملکرد مؤثری داشته باشند و بتوانند این پروژههتا را
در کمترین زمان و هزینه ممکن و البته با درجه کیفیت معین و مناسب به پایان برسانند .هدف از این مقاله ذکر جایگاه و اهمیت مدیریت
کیفیت در شرکتهای کنترل کیفی ساختمان و اولویتبندی معیارهای پیادهسازی موفق آن است .در این راستا ،پرسشنامهای با  33متغیر
و  7شاخص برای رتبهبندی معیارهای پیادهسازی مدیریت کیفیت با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شد .در تعامل با
مدیران و کارکنان ارشد فنی شرکتهای مهندسین مشاور 51 ،زیر شاخص نهایی انتخاب گردید .جامعه تحقیق شامل  22شرکت مرتبط با
فرآیند کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان در شهرستان رشت هستند .زیرشاخصها توسط پرسشنامه مقایسات زوجی متورد ستؤال
قرار گرفتند .نتایج با استفاده از نرمافزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و معیارها اولویتبنتدی شتدند و
میزان تأثیر آنها بر مدیریت کیفیت شرکتهای کنترل کیفی ساختمان مشخص شد .از میان شاخصها ،شاخص آموزش و فرآیند مدیریت
بهصورت کاربردی بهعنوان مهمترین عوامل مدیریت کیفیت شرکتهای مهندسین مشاور ساختمان شناسایی شدند.
واژههای کلیدی :مدیریت کیفیت ،کنترل کیفیت ،شرکتهای کنترل کیفی ساختمان ،تحلیتل سلستله مراتبتی فتازی ،عتدم اطمینتان
محیطی.

مناسبسازی چرخه خدمات از طریق ایجاد شترکتهای کنتترل
کیفی و بهتبع آن خدمات ستریع ،ارزان ،مقتاوم و بتادوام ،عرضته
مواد و قطعات و مصالح موردنیاز باکیفیت و استتاندارد متوردنرر،
کاهش مصرف انرژی و بهبود شرایط زیستمحیطی است .ازاینرو
شناسایی ابعاد مختلد مدیریت کیفیتت درجهتت ارائته ختدمات
مناسب و استاندارد ،درجهت تعادل بخشی بین آنها خواهد بود.
شرکتهای مشاور نیاز دارند تا بدانند چگونه مدیریت کیفیتت را
برای رسیدن به حداکثر منافع اجرا کنند .سازمانهای مختلد به
روشهای مختلفی برای مدیریت کیفیتت نیتاز دارنتد .امتروز در
جهانی هستیم که افرادی چون تا گتوچی ،ایشتیگاوا ،شتینگو و
کراسبی توسعهدهندگان و بنیانگتااران صتنعت نتوین سیستتم
مدیریت کیفیت میباشند .سیستمی که نداشتن آن در آینتدهای
نهچندان دور باعث از دور خارج شدن از صحنه رقابت در بازار

 -9مقدمه
امروزه شرکتهای مهندسین مشاور با ایجاد تعتادل در کیفیتت
عرضتته و تقاضتتا از طریتتق افتتزایش کتتارایی بختتش عرضتته و
توانمندسازی بخش تقاضا بهصتورت توممتان و شتفاف و ستازگار
کردن روابط بین آنها و انطباق زمانی و مکانی این دو بهصتورت
همزمان میپتردازد ،ازایتنرو شناستایی ابعتاد مختلتد متدیریت
کیفیت درجهت ارائه خدمات مناسب و استاندارد ،درجهت تعادل
بخشی بین عرضته و تقاضتا خواهتد بتود .در پروژههتای عمرانتی
اهتتداف اصتتلی و فرعتتی متعتتددی مطتتر استتت ازجملتته صتترفه
اقتصادی ،سرعت و دقت بیشتر در ساختوساز ،استفاده بهینته و
سامانیافته از نیروی متخصص ،کاهش ضایعات مصالح،
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رتبهبندی معیارهای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای کنترل کیفی ساختمان ...

کار و تجارت خواهد شد [ .]5سازمان بینالمللی استتاندارد ISO

پس از جنگ جهانی دوم در سال  5491تأسیس شد و در ستال
 5497استانداردهای جهانی نرام کیفیت موسوم به استانداردهای
ستری  4999را تتدوین و ارائته کترد [ .]2حرکتت در زمینته
سیستمهای کیفیت ،بخصوص استانداردهای  ،ISO 4999تشویق
مرحوم آقای مهندس میر احمد ستادات رئتیس ستابق مؤسسته
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است .در این مورد شاید نتوان
گفت که حرکت رسمی کشور در زمینه سیستمهای کیفیتت بته
اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاری هماندیشیها و دورههتای
توجیهی بخصوص هماندیشی  ISO 4999که در سال  5314در
رشت برگزار شتد برمیگتردد [ .]3صتنعت ساختوستاز یکتی از
مهمترین صنایع ازنرر وسعت کار و حجم سرمایهگااری محسوب
میشود .شناسایی عوامتل متؤثر در متدیریت کیفیتت عتالوه بتر
کاهش هزینه و زمان ،در افتزایش کیفیتت تمامشتده پروژههتای
عملیاتی بسیار بااهمیت است .مدیریت کیفیت در تالش است بتا
شناسایی تأثیر دو عامل بهرهبرداری کیفی و جستتجوی کیفتی و
اثرات متقابل آنها بر ساختار سازمانی و محیط ،بهترین خروجی
را ارائه دهد .ازاینرو مدیریت کیفیت ،ازجمله مهمترین اقداماتی
است که در پروژههای بزرگ ساختمانی باید انجتام شتود .هتدف
مدیریت کیفیت نرارت بر فرآیند ساخت و تولید محصتول بترای
ایجاد اطمینان از مطابقت محصول بتا آنهته متوردنرر طترا یتا
مشتری است ،متیباشتد( .مرکتز پژوهشهتای مجلتس شتورای
اسالمی ،ویرایش دوم .)5341 ،بر طبق یکی از نگرشها ،مدیریت
کیفیت یعنی نرارت بر فرآینتد ستاخت و تولیتد محصتول بترای
ایجاد اطمینان از مطابقت محصول بتا آنهته متوردنرر طترا یتا
مشتری بتوده استت .متدیریت کیفیتت عمومتاً شتامل برقتراری
خطمشی کیفیت و اهداف کیفیتت ،طر ریتزی کیفیتت ،کنتترل
کیفیت ،تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است .متدیریت کیفیتت
شامل تمرکز بر مشتری ،رهبری در مدیریت ،مشارکت کارکنتان،
رویکرد فرایندی ،رویکرد سیستمی به متدیریت ،بهبتود مستتمر،
تصمیمگیری بر مبنای واقعیتها ،ارتباط ستودمند و دوطرفته بتا
تأمینکنندگان است [.]9
کیفیت یکی از واژههای احساسی و کلیدی و یا مدخل ورودی به
مباحث مرتبط با سیستتمهای متدیریت کیفیتت استت .تتالش
گسترده و همهجانبه ما در تبیین و تعرید این واژه مهم ،نقتش
بسیار زیادی در درک و آشنایی چرایی و دلیل تتدوین و انتشتار
سیستمهای مدیریت کیفیت دارد .از دیدگاه ماراش ،]1[ 5کیفیت
از سه جنبه ،کیفیت محصول ،کیفیت سیستم و کیفیتت فرآینتد
قابلبررسی است .ستازمانها بتهطور مستتمر بته دنبتال راههتای
جدیدی برای بهبود عملکرد و بته دستت آوردن مزایتای رقتابتی
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میباشند .مدیریت کیفیت ( )QMپیشگام روشی را ارائه میدهد
که سازمانها از آن بترای بهبتود عملکترد استتفاده میکننتد .در
طول زمان ،اصطال مدیریت کیفیت چندین احتمال را در معنای
خود در تاریخهه علمی به دست آورده استت .واکتر ]1[ 2بتهطور
موجز مدیریت کیفیت را بهعنوان یک رویکترد متدیریتی تعریتد
میکند که میتواند توسط چند اصل اساسی و تعتدادی عملکترد
مربتتوط بتته آن توضتتیح داده شتتود .ایتتوانز و لیندستتی ]7[ 3در
پژوهشی بیان داشتند که اصول بنیادین مدیریت کیفیتت عمومتاً
شامل تأکید بر مشتری ،تأکید بتر فرآینتد کتاری و گتروه کتاری
استتت .بتتر طبتتق بتتازبینی از تاریخهتته جتتامع ،چهتتار بمعتتد مهتتم
بهطورمعمول برای ایتن پتژوهش استفادهشتده استتت تأکیتد بتر
مشتری ،پردازش مدیریت ،گروه کاری و آموزش .این ابعتاد مهتم
هم به نرریته و هتم عملکترد مربتوط متیباشتند .راس ]9[ 9در
کتابش به بررستی اثترات متدیریت کیفیتت در صتنایع تولیتدی
پرداخته است .از عواملی اساسی که بر روند متدیریت کیفیتت در
سطح شرکتها تأثیرگاارند میتوان به متواردی همهتون تغییتر
فرهنگی که موجب مشارکت کارمنتدان میگتردد ،اشتاره نمتود.
ایجاد ستازوکارهای تغییتر ،اثتر مستتقیم بتر متدیریت ،آمتوزش،
ارتباطات ،شناخت ،کارگروهی و رضایتمندی مشتتریان دارد .وی
عنوان کرد کته عملکردهتای متدیریت کیفیتت موجتب کتاهش
هزینههای تولید میگردد .مزایای رقتابتی کیفیتت موجتب رشتد
سهم بازار شده و سودآوری را بهبود میبخشد .شکی نیستت کته
کیفیت نسبی و سودآوری اثرگااری باالیی بر میزان سود ،فروش
و بازده سرمایهگااری دارد .کسبوکار با ارائته محصتوالت برتتر و
خدمات باکیفیت بهوضو بهتتر از آن استت کته شتاهد کیفیتت

پایین تولید یا خدمات باشیم.
در ادبیات موضوع ،بسته به نوع و پیهیتدگی پتروژه ،فراینتدهای
مختلفی مطر می شود .برای فرایند مدیریت کیفیتت پتروژه ،دو
فاز را معرفتی میکننتد کته عبارتانتد از فتاز اول برنامتهریزی و
مدیریت کیفیت که شامل نحوه ساختاردهی و انجتام شناستایی،
تحلیل کیفتی و کمتی ،برنامتهریزی واکنشتی ،کنتترل و نرتارت
مدیریت کیفیت در طول چرخه حیات پروژه تشریح میشود .فتاز
دوم شناسایی کیفیت که شتامل شناستایی عوامتل و منتابع ایتن
کیفیتتت ،شناستتایی عوامتتل بتتالقوه ،شناستتایی عالئتتم کیفیتتت و
شناسایی ورودی سایر فرایندها و سایر محتدودیتهای متدیریت
پروژه میباشد .اولین گام در ارزیابی مدیریت کیفیتت ،شناستایی
کیفیت است .در شناستایی کیفیتت ابتتدا تیمتی از پتروژه انتواع
کیفیت را با توجه به میزان تأثیر روی پروژه دستتهبندی کترده و
عوامل ناشی از رخداد کیفیت مشخصشده را تعیین میکند .الزم
به ذکر است اگر کیفیت به یک یا چند عامل دیگر وابستته باشتد
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بررسی و ارزیابی بقیه عوامل متؤثر در کیفیتت نیتز بایتد صتورت
بگیرد.
فن کیفیت خدمات مخفد عبتارتی التتین و بته مفهتوم کیفیتت
خدمت است .فن کیفیت خدمات درواقتع ابتزاری جهتت تعیتین
میزان شکافهای موجود ،بین سطو موردنرر و ستطو عملکترد
واقعی در یک سازمان خدماتی و یا بخش خدماتی یتک ستازمان
تولیدی است .پایه و اساس فن کیفیت خدمات ،طر پرسشتنامه
و سنجش نگرشهاست؛ بنابراین هر محققی که گام در این حوزه
میگاارد ،باید بهخوبی با اصول طراحی پرسشتنامه آشتنا باشتد.
دستیابی به چنین امری نیازمند ابزاری است که بتواند انترتارات
و ادراکات مشتری ،کارکنتان و متدیران را بتدون دخیتل کتردن
هیچگونه قضاوت شخصی اندازهگیری کند کته ایتن ابتزار همتان
پرسشتتنامه استتت .همهنتتین تهیتته ابتتزاری قابتتللمس جهتتت
ارزشدهی به مشتری و ارضای نیازهای وی بسیار مهم است [.]4
اعرابی و همکاران [ ]59به شناسایی و طبقهبندی عوامل مؤثر بتر
تعیین استراتژیهای مدیریت کیفیتت و بررستی ارتباطتات ایتن
عوامل پرداختند .ایشان ایتن عوامتل را بته بخشهتای داخلتی و
خارجی تقسیم ،طبقهبندی و اولویتبندی کردند .درنتیجه تعیین
این عوامل ،مدلی را برای متدیریت استتراتژیک کیفیتت معرفتی
نمودند .مالیک و همکاران ]55[ 1در تحقیقی مدیریت کیفیتت را
یکتتی از راههتتای پیشتتگیری و نتته تشتتخیص در برنامتتهریزی و
سازماندهی صنعت ساختوستاز معرفتی کردنتد .ایشتان اثبتات
کردند که مدیریت کیفیت با افزایش اثربخشی ستازمانی موجتب
درک بهتتتر و ستتازماندهی فعالیتهتتا در صتتنعت ساختوستتاز
میشود .همهنین توسعه مدیریت کیفیت در این صنعت ،موجب
رضایتمندی باالتر مشتری ،رضایت ذینفعان ،افزایش سهم بازار و
درنهایت ارائه محصول باکیفیت استاندارد میشود.
شرودر 1و همکاران [ ]52در پژوهشی دو دیدگاه مختلد از
عملکردهای مدیریت کیفیت که اهداف متفاوت دارند را امتحان
میکندت بهرهبرداری کیفی و شناسایی کیفی .این تحلیل آشکار
میکند که این دو جنبه از مدیریت کیفیت بر عملیات کاری
متفاوتی برای سطو مختلد ساختار سازمانی و عدم اطمینان
محیطی تأثیر میگاارد .درنتیجه ،تأثیرات عملکردهای مدیریت
کیفی به ساختار سازمانی و عدم اطمینان محیطی بستگی دارد.
این تحقیق به سه طریق به تاریخهه کاری کمک میکند .اول
اینکه آن تأثیر عملکردهای مدیریت کیفی بهوسیله متمایز کردن
و اندازهگیری دو گروه جدا از هم کاری اشاره دارد که این دیدگاه
را که چگونه عملکردهای مدیریت کیفی را عادیسازی کنیم،
تأمین مینماید .دوم اینکه نگرش همگونی تأثیر مدیریت کیفیت
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

را پشتیبانی میکند و بهطور تجربی به تأثیر معتدل و مالیم دو
عامل همگونی بر ارتباط بین عملکردهای مدیریت کیفیت
عملیات کاری اعتبار میبخشد .نهایتاً اهمیت هر دو تناسب
داخلی و خارجی را بنا میکند که بصیرت سودمندی را برای
عاملین تأمین میکند که چگونه عملکردهای مدیریت کیفی را
اجرا نمایند .بهرامی و همکاران [ ]53در تحقیقی به بررسی
عوامل مؤثر بر اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در
شرکتهای تولیدی پرداختند .مجموعه عواملی که موجب کاهش
اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در سطح سازمانها میگردد
شامل عدم شناخت توانمندیهای نیروی انسانی در پیادهسازی
سیستم مدیریت کیفیت و کمبود نیروی کارآمد ،عدم کنترل و
نرارت مستمر ،انحصاری بودن خدمات و عدم وجود شرایط
رقابتی ،عدم اعتقاد مدیران ارشد به مفید بودن سیستم مدیریت
کیفیت و همهنین عدمحمایت کافی از سیستم مدیریت کیفیت
و اکتفا به فرآیندهای نهچندان رضایتبخش گاشته است که
درمجموع ،زمینه را برای عدم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
فراهم آورده است.
اجلی و همکاران [ ]59در پژوهشی به بررسی موانع کلیدی
بهکارگیری موفق مدیریت کیفیت جامع در صنعت گاز از طریق
مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان پرداخته و پنج عامل اصلی
مؤثر بر مدیریت کیفیت را شناسایی کردند .سپس ارتباط و توالی
این موانع با مدلسازی ساختاری تفسیری فازی مشخص گردید.
با توجه به اینکه شدت (تأثیرگااری یا تأثیرپایری) روابط میان
برخی موانع در مدلسازی ساختاری مشخص نبود ،در ادامه با
استفاده از روش دی متل فازی شدت روابط میان موانع تعیین
شد .نتایج نشان داد که موانع مرتبط با نیروی انسانی و مفهومی،
تأثیرگاارترین موانع در موفقیت مدیریت کیفیت میباشند که
باید توجه زیادی به آنها شود .یانگ کیم و همکاران ]51[ 7در
پژوهشی به بررسی شیوههای ارتباط میان مدیریت کیفیتهای
مختلد با مدیریت کیفیت مستقیم یا غیرمستقیم با توجه به
عامل نوآوری شامل نوآوری رادیکال محصول ،فرایند رادیکال،
محصول افزایشی ،روند افزایشی و نوآوری اداری پرداختند .نتایج
نشان میدهد که مجموعهای از شیوههای مدیریت کیفیت از
طریق مدیریت فرآیند ،رابطه مثبتی با تمام این پنج نوع نوآوری
دارند .ساهو و همکاران ]51[ 9اثر مدیریت کیفیت در رابطه با
شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند را سنجیده و
به شناسایی موانع عمده در اتخاذ شیوههای مدیریت کیفیت
پرداختند .شرکتهای تولیدی در این سطح حداکثر تالش را
برای حفظ رقابت دارند .مؤثرترین راه این شرکتها برای افزایش
اعتمادبهنفس مشتریان از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت
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در همه سطو صنعت است .اعمال روشهای مدیریت کیفیت
عالوه بر حفظ مزیت رقابتی به دلیل اجرای استراتژیهای
مدیریت کیفیت ،موجب بهبود عملکرد صنایع و به طبع گسترش
فرهنگ کارآفرینی میگردد .حسنپور و همکاران ]57[ 4در
پژوهشی به بررسی رابطه دوجانبه بین مدیریت کیفیت جامع و
مدیریت دانش و تأثیر آن بر نوآوری فرایند و محصول پرداختند.
این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که شواهد تجربی را
برای روابط متقابل بین مدیریت کیفیت و مدیریت دانش ارائه
میدهد .مطالعات نشان میدهد که شرکتهای تحقیق و توسعه
با اجرای مدیریت کیفیت جامع در کنار مدیریت دانش نهتنها
توانایی مدیریت فعالیتهای خود را بهصورت مؤثر دارند ،بلکه
میتوانند به نحو نوآورانه و بسیار مؤثر عمل کنند .آنها عنوان
داشتند فلسفه کار سازمانها باید بر اساس بهبود دائم کیفیت
محصوالت و خدمات باشد و این اصل باید با کنترل آماری
کیفیت و لات بردن از کار همراه باشد ،زیرا برای رقابت و بقای
سازمان ضروری است.
همانگونه که در ادبیات موضوع مشخص است ،اکثر پژوهشهای
صورت گرفته در ارتباط بتا متدیریت کیفیتت توجته ویتژهای بته
صنایع و کارخانههای تولیدی دارد .درصورتیکه صتنایع و مراکتز
خدماتی نقش به سزایی در باال بتردن ستطح کیفیتت و افتزایش
بهرهوری کیفی ایفا میکند و مطالعه در این زمینه توجه بیشتری
را طلب میکند .همهنین تاکنون در زمینه (پیادهسازی) مدیریت
کیفیت در شرکتهای مهندسین مشاور کنترل کیفی و مقاومتت
مصالح هیچ کاری صورت نگرفتته استت .طبعتاً متدیران ،وقتت و
حوصله ورود به جزئیات فوق را ندارند ،لاا خروجی ارائهشتده بته
آنها توسط مسئولین کنترل کیفی و مقاومت مصالح شرکتهای
مهندستتین مشتتاور ،اعتتداد ،ارقتتام و نمودارهتتایی استتت کتته بتته
تصتتمیمگیری آنهتتا کمتتک میکنتتد .ارزیتتابی متتدیریت کیفیتتت
میتواند لزوم هزینه کتردن بترای امنیتت را بتا توجته بته حفتظ
کیفیت و استانداردها به تصمیم گیران سازمان اثبات کند .نتتایج
ارزیتتابی متتدیریت کیفیتتت بتته جهتتتگیری صتتحیح در انتختتاب
راهحلها (که همانا افزایش عمتر و کیفیتت ستازه استت) کمتک
میکنتتد ،همهنتتین میتوانتتد در تولیتتد و اصتتال خطمشتتیهای
شرکتهای کنترل کیفتی و ستازمان نراممهندستی ستاختمان
استفاده شود .لاا هتدف از تحقیتق حاضتر شناستایی شتیوهها و
اولویتهتتا و درجتتهبنتتدی (پیادهستتازی) متتدیریت کیفیتتت در
شرکتهای مهندسین مشتاور کنتترل کیفتی و مقاومتت مصتالح
است .این پژوهش مفاهیمی کاربردی را برای شرکتهای کنتترل
کیفی ساختمان در قالب ترکیب درست عملکردهای بهرهبترداری
و شناستایی کیفتتی بترای عادیستتازی متدیریت کیفیتتت تتتأمین

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

05

میکند و اینکه چگونه عملکرد بهتری را با استتفاده از ابتکتارات
کیفی کسب کنند .بدین منرور ابتدا این شرکتها از منرر دانش
مدیریت کیفیت بررسیشده و مقایسهای بتا استتانداردهای رایتج
صورت میگیرد .سپس طی مطالعه میدانی عوامل مؤثر ،استخراج
دسته بندی و وزن دهی شده و با استتفاده از تبتدیل پارامترهتای
کیفی به کمی در پروژهها و انجام فرایند تحلیل سلستله مراتبتی
فازی ،مؤثرترین عوامل شناسایی میگردند.

 -5روش پژوهش
ایتن تحقیتق باهتدف شناستایی و ارزیتابی شتیوهها ،اولویتهتا و
درجهبنتتدی متتدیریت کیفیتتت در شتترکتهای کنتتترل کیفتتی
انجامشده است .هدف از این مطالعه گردآوری مجموعهای کامتل
از شاخصهای کتاربردی متدیریت کیفیتت و اولویتبنتدی ایتن
شاخصها است .در این پژوهش ضرورتی برای ایجاد فرضیه وجود
نداشت و تنها به طر ستؤالهایی پرداختهشتده استت .ستؤاالت
پژوهشی تحقیق حاضر عبارتاند ازت
 سؤال اول -درجه اهمیتت (وزن) معیارهتای ارزیتابی متدیریت
کیفیت بتا توجته بته نرتر کارشناستان و خبرگتان ساختوستاز
(مهندسین مشاور و مهندستین ستازمان نراممهندستی عمتران)
چگونه است؟
 سؤال دوم -با توجه به نرر کارشناسان و مهندسین مشتاور در
زمینه ساختوستاز ،درجته اهمیتت (وزن) هتر یتک گزینتههای
اولویتبندی و رتبهبندی مدیریت کیفیت در پروژههتای عمرانتی
چگونه است؟
با توجه به شاخصهای معرفیشده که با استفاده از مرور ادبیات،
مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه مشخصشدهاند ،ابتتدا وضتعیت
هر یک از شتاخصهتا در شترکتهای کنتترل کیفتی ستاختمان
موردبررسی قرار گرفت تا مشخص گردد آیا شترکتها بتا چنتین
متتواردی روبتترو هستتتند یتتا اینکتته برختتی از ایتتن شتتاخصها در
شرکتهای مهندسین مشاور وجود ندارد تا بتر استاس آن بتتوان
چارچوب پیشنهادی را تهیه نمود .بتا توجته بته ایتن مهتم ،ایتن
تحقیق در سهگام صورت پایرفت .در گام اول ،با توجه بته ابعتاد
مختلد مسئله و نیز گستترگی مفتاهیم و نرترات ،بته شناستایی
عناصر مؤثر بر متدیریت کیفیتت شترکتهای کنتترل کیفتی در
ارتباط با متقاضیان و عوامل اجرایی (پیمانکاران ،ناظران پتروژه و
مهندسین مشاور) و اولویتبندی آنها با استفاده مرور ادبیتات و
دریافت نرر خبرگتان صتورت گرفتت 22 .پرستشنامه بترای 55
www.pqprc.ir
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شرکت فعال در زمینه کنترل کیفی ساختمان و مقاومت مصتالح
که هم بتا محتیط شترکت و هتم بتا مفتاهیم متدیریتی آشتنایی
داشتند ،ارسال گردید؛ که در کل تعداد  57پرسشنامه برگشتت
داده شد %77( .نرخ پاسخگویی) کته تعتداد قابتل قبتولی استت.
نتیجه این مرحله شناسایی تعداد  33شاخص و زیرشاخصها بود.
در گام دوم برای انتخاب و اولویتبندی شاخصهای مؤثر همتراه
با زیرشاخصها در مدیریت کیفیتت شترکتهای کنتترل کیفتی
ساختمان (مهندسین مشاور) از روش فریدمن استتفاده شتد کته
درنهایت به انتخاب  7شاخص و  51زیر شاخص منجر گردید .بتر
اساس نررات خبرگتان شتاخصهای انتختابی دارای جایگاههتای
ویژه و تأثیرگااری متفتاوت بتر جنبتههای پیادهستازی متدیریت
کیفیتتت در شتترکتهای مهندستتین مشتتاور هستتتند و رابطتته
معناداری بین شاخصها وجود ندارد .لاا فرض بر مستتقل بتودن
شاخصهای انتخابی گااشته شد.
در گتتام ستتوم بتترای ارزشگتتااری و اولویتبنتتدی شتتاخصهتتا و
زیرشاخصهای انتخابی ،از خبرگتان توستط پرستشنامه سلستله
مراتبی نررخواهی شده و پس از جمتعآوری پرستشنامههتا ،بتا
توجه به مستتقل بتودن شتاخصهای تعیینشتده ،بترای تحلیتل
پاسخهای دریافتی از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی با استفاده
از روش چانگ 59استفادهشده است .این روش امکتان استتفاده از
معیارهای محسوس و غیر محسوس در کنار هم را فراهم میکند.
از مزایای ایتن روش ستاده و قابتلفهم بتودن آن میباشتد و بته
شرکتها اجازه میدهد در شرایط گوناگون بتا توجته بته شترایط
حاکم بر شرکتهای کنترل کیفی ساختمان ،میتوان معیارهتای
انتختتاب شتتاخص را تغییتتر و اضتتافه و یتتا کتتم کننتتد .همهنتتین
ناستتازگاری نرتترات خبرگتتان توستتط روش بررستتی ستتازگاری
بوگوس -بوچر (بررسی سازگاری دو ماتریس) مورد ارزیتابی قترار
گرفت.
قلمرو موضوعی این تحقیتق در حتوزه تحقیقتات متدیریتی و بتا
محوریت ارزیابی و تحلیل متدیریت کیفیتت شترکتهای کنتترل
کیفی ساختمان در ارتباط با پروژههای عمرانی میباشد .تحقیتق
حاضر در محدوده زمانی سال  5341انجام پایرفت .قلمرو مکانی
این تحقیق شرکتهای کنترل کیفی (مهندسین مشاور مقاومتت
مصالح) در سطح شهرستان رشت با داشتتن پایتههای  5و  2و 3
استتت .بتترای نگتتارش ادبیتتات تحقیتتق از روش کتابخانتتهای
استفادهشده است .دادههای اصلی تحقیتق بتا روش میتدانی و از
طریق پرسشنامه و نیز مصاحبه ،جمعآوریشده است.
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 -9-5وزن دهییی گزینییهها بییر اسییاش روش تحلیییل
گسترشیافته چانگ
چانگ [ ]59در سال  5442روشتی بستیار ستاده را بترای بستط
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی به فضای فتازی ارائته داد .ایتن روش
که مبتنی بر میانگین حسابی نرترات خبرگتان و روش نرمتاالیز
ساعتی و با استفاده از اعداد مثلثی فازی توستعه دادهشتده بتود،
مورد استقبال محققین قرار گرفت .مراحل انجام این روش بهقرار
زیر استت
مرحله 9؛ ترسیم درخت سلسلهمراتبیت در ایتن مرحلته ستاختار
سلسله مراتب تصمیم را با استفاده از سطو هدف ،معیار و گزینه
ترسیم کنید.
مرحله 5؛ تشکیل ماتریس مقایسات زوجتیت بتا استتفاده ازنرتر
تصمیمگیرنده ،ماتریس مقایستات بتا بهرهگیتری از اعتداد فتازی
~

مثلثی )  tij  (a ij , b ij , c ijرا بر اساس نررات چندین تصمیم
گیرنده تشکیل دهید.
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که در این ماتریس  Pijتعداد افراد نرر دهنتده در متورد اولویتت
درایه  iنسبت به  jمیباشد.
مرحله 3؛ میانگین حسابی نرتراتت میتانگین حستابی نرترات
تصمیمگیرندگان را بهصورت ماتریس زیر محاسبه کنیدت
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که  dمختصات باالترین نقطه در منطقته اشتتراک و برختورد دو
تابع عضویت   M1و   M2است( .شکل )5

~
a ij 

مرحله 9؛ محاسبه مجموع عناصر سطرت مجموع عناصر ستطرها
را محاسبه کنیدت
i  1,2,...,n

()2

n
~
~ Si  
a ij
j1

شکل 5ت اولویت دو عدد فازی مثلثی

مرحله 0؛ نرماالیز کردنت مجموع سطرها را بته از طریتق رابطته
( )3نرماالیز کنید.
1
i  1,2,...,n

()3

n 
~
M i  ~si    ~si 
i 1 

~ را بهصورت ) (li, mi, uiنشان دهیم رابطه فتوق
درصورتیکه si
به ترتیب رابطه ( )9محاسبه میشود.
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مرحله 6؛ تعیین درجه احتمال بزرگتتر بتودنت درجته احتمتال
بزرگتر بودن هر  iµرا نسبت بته ستایر  µiهتا محاستبه و آن را
)  d ( Aiمینامیم .درجه احتمال بزرگتر بودن عدد مثلثی فازی
)  2  (l2 , m2 , u 2نستتتبت بتتته عتتتدد مثلثتتتی فتتتازی
) 1  (l1, m1, u1برابر است بات



 

(V( M2  M1)  Sub y  x min  M ( x ),  M ( y) )1
1
2

بتتتترای مقایستتتته  M1و  M2محاستتتتبه هتتتتر دو مقتتتتدار
)  V ( M1  M 2و ) V ( M 2  M1ضتتروری استتت .درجتته
احتمال بزرگتر بودن یک عتدد فتازی محتدب ) (Mاز  Kعتدد
فازی محدب دیگر )  (Mi ; i  1,2,...,kبهصتورت زیتر تفکیتک
میشودت
V(M  M1, M2 ,...,M k ) 

)V[(M  M1), (M  M2 ),...,(M  M k )]  d (M

()7

 min V(M  Mi ) i  1,2,...,k

مرحله 7؛ نرمتاالیز کتردنت بتا نرمتاالیز کتردن بتردار وزنهتا،
وزنهای نرماالیز به دست میآیند.
()9

)  d(A
1

) d (A2
d (A n ) 
,...,

 in1 d(A i ) in1 d(A i ) in1 d(A n ) 
,

W

وزنهای فوق ،وزن قطعی (غیرفازی) هستند .با تکرار این فرایند،
اوزان تمامی ماتریسها به دست میآید .با انجام ایتن محاستبات
نتایج به ترتیب زیر به دست میآید.

این رابطه را میتوان مترادف آن بهصورت رابطه ( )1بیان کردت
) V( M2  M1)  hgt ( M2  M1)   M (d
2

()1


1
m 2  m1
اگر

 
l2  u1
اگر

l1  u 2

در غیر این صورت )  ( m 2  u 2 )  ( m1  l1

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

مرحله  :8ترکیب اوزانت با ترکیتب وزنهتای گزینته و معیارهتا،
وزنهای نهایی به دست میآید.

()4

i

n
~
~ ~r
Ui   w
i ij
j1
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 -5-5بررسی سازگاری به روش گوگوش و بوچر
گوگوس و بوچر ]54[ 55پیشنهاد دادند برای بررسی سازگاری ،دو
ماتریس (عدد میانی و حدود عدد فتازی) از هتر متاتریس فتازی
مشتق و سپس سازگاری هتر متاتریس بتر استاس روش ستاعتی
محاسبه شود .مراحل محاسبه نرخ سازگاری ماتریسهتای فتازی
مقایسات زوجی بدین قرار ست که در مرحله  :9ماتریس مثلثتی
فازی را به دو ماتریس تقسیم کنید .ماتریس اول از اعداد میتانی
قضاوتهای مثلثی تشکیل میشود ]  A m  [a ijmو متاتریس
دوم شامل میانگین هندستی حتدود بتاال و پتایین اعتداد مثلثتی
میشود . A m  a ij  a ij1
مرحله  :5بردار وزن 2ت هر ماتریس را با استفاده از روش ساعتی
به ترتیب زیر محاسبه کنید.
a ijm
m 1 n
wi 
 n
n j 1  a
i 1 ijm

()59

m
که در آن ]  [ w i

m

w

a ij2  a ij1
g 1 n
wi  
n j1 n
 a ij2  a ij1
i 1

()55

g
g
که در آن ] w  [ w i

مرحله  :3بزرگترین مقدار ویژه را برای هر ماتریس با استتفاده
از روابط زیر محاسبه نمایید.

()52

m
wj
1 n n
n
(  xxx    a ijm
)
m
n i 1j1
wi

()53

g
wj
1 n n
n
(  xxx    a ijm  a ij1
)
g
n i 1j1
wi

مرحله  :9شاخص سازگاری را با استفاده از روابط زیتر محاستبه
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

کنیدت
m
) ( mx  n

()59

)( n  1



m

CI

g
) n
g (
CI  mx
)( n  1

()51

مرحله  :0برای محاسبه نرخ ناسازگاری ) ،(CRشاخص  CIرا بر
مقدار شاخص تصادفی ) (RIتقستیم کنیتد .درصتورتیکه مقتدار
حاصتتل کمتتتر از  9/5باشتتد ،متتاتریس ستتازگار و قابلاستتتفاده
تشخیص داده میشتود .ستاعتی بترای بته دستت آوردن مقتادیر
شاخصهای تصادفی ) 599 ،(RIماتریس را با اعداد تصادفی و با
شرط متقابل بودن ماتریسها تشکیل داده و مقادیر ناسازگاری و
میانگین آنهتا را محاستبه نمتود؛ امتا ازآنجاکته مقتادیر عتددی
مقایسات فازی همواره عدد صحیح نیستند و حتی در این صورت
هم میانگین هندسی ،آنها را عموماً به اعتداد غیرصتریح تبتدیل
میکند ،حتی در صورت استتفاده از مقیتاس ( )5-4ستاعتی نیتز
نمیتوان از جدول شاخصهای تصتادفی ) (RIستاعتی استتفاده
کرد؛ بنابراین گوگوس و بو چر با تولیتد  999متاتریس تصتادفی
مجدداً جدول شاخصهای تصتادفی ) )RIرا بترای ماتریسهتای
مقایسات زوجی فازی به شر جدول  5تولید کردند.
جدول 5ت شاخصهای تصادفی )(RI

اندازه ماتریس

m

RI

g

RI

5

9

9

2

9

9

3

9/9949

9/5741

9

9/7437

9/2127

1

5/9729

9/3147

1

5/5441

9/3959

7

5/2979

9/9949

9

5/3959

9/9519

4

5/3743

9/9399

59

5/9941

9/9911

55

5/9595

9/9131

52

5/9912

9/9771

53

5/9111

9/9145

59

5/9453

9/9999

51

5/9491

9/9999
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برای تولید ماتریسهای تصادفی ابتدا مقدار میانی عدد فازی

1 

مثلثی بهصورت تصادفی در بازه   ,9و بهصورت متقابل
9 
تولید شد .سپس مقدار حد پایین هر عدد مثلثی در بازه [مقدار
میانی تولیدشده و

1
9

[ و مقدار حد باالی آن در بازه [ 4و مقدار

میانی تولیدشده[ بهصورت تصادفی تولید و درنهایت با تقسیم
ماتریس تصادفی حاصل به دو ماتریس حد میانی و میانگین
هندسی حدود باال و پایین ،مقدار شاخص تصادفی آنها به دست
m

آمد .نکته قابلتوجه اینکه مقدار ناسازگاری در ستون
بیشتر از  RI gاست .این تفاوت بدینجهت است که دامنه اعداد
RI

1 

تصادفی تولیدشده برای حد میانی   ,9است اما دامنه اعداد
9 
تصادفی حدود باال و پایینبر اساس عدد میانی تولیدشده،
محدودتر است و بنابراین احتمال کمتری برای ناسازگاری در
آنها وجود دارد .با محاسبه نرخ ناسازگاری بر ای دو ماتریس بر
اساس روابط زیر آنها را با آستانه  9/5مقایسه میکنیمت
g

()51

g
m

()57

m

CI



g

CR

RI

CI



m

CR

RI

درصورتیکه هردوی این شاخصها کمتر از  9/5بودنتد ،متاتریس
فازی سازگار است .درصتورتیکه هتر دو بیشتتر از  9/5بودنتد ،از
تصتتمیمگیرنده تقاضتتا متتیشتتود تتتا در اولویتهتتای ارائهشتتده

06

میانگین را داشته در رتبهبندی بتاالترین امتیتاز و شاخصتی کته
کمترین میانگین را داشته در رتبهبندی فریدمن ،کمترین امتیتاز
را به خود اختصاص میدهد .طید استفادهشده برای سنجش این
پژوهش ،پرسشنامه لیکرت بوده و محدوده اعداد انتخابی بین 5
تا  1است .رتبهبندی پرستشنامه بتدین نحتو استت کته عتدد 1
نشاندهنده بهترین شاخص و عتدد  5نشتاندهنده ضتعیدترین
شتتاخص میباشتتد .اگتتر شتتاخص از وضتتعیت ختتوبی در شتترکت
برخوردار باشد میانگین پاسخهای بهدستآمده برای آن شتاخص
به عدد  1نزدیک است و بالعکس .بر اساس نتایج آزمون فریتدمن
انتخاب  7شاخص از میان  33شاخص با امتیاز بتاالی  2صتورت
پایرفت .در شکل  ،2امتیاز حاصل از آزمون فریتدمن مربتوط بته
این هفت شاخص مشخص گردیتده استت .شتاخصهای فراینتد
متتدیریت ،تمرکتتز مشتتتری ،کتتارگروهی و آمتتوزش بتتر استتاس
تأثیرگااری بته دودستته بهرهبترداری کیفتی و شناستایی کیفتی
تقسیمشدهاند .عامل بهرهبرداری کیفی به فعالیتهتایی همهتون
پاالیش ،انتخاب ،تولید ،رانتدمان و اجترا اشتاره دارد درحالیکته
شاخص شناسایی کیفی شامل فعالیتهتایی مترتبط بتا تحقیتق،
کشتتد ،آزمتتایش ،تغییتتر و خالقی تت استتت .هتتر دو ایتتن دستتته
زیرشتتاخصهتتا دارای جنبتتههای مستتتقل و متفتتاوت در حتتوزه
تأثیرگااری هستند .شاخص عدم اطمینان محیطتی تحتت تتأثیر
سه عامل عدم اطمینان کار ،محصول و سازمان بررسی میشتود.
شتتاخص ستتاختار ستتازمانی بتتر استتاس تتتأثیر عامتتل مکتتانیکی و
ارگانیکی بررسیشده و درنهایت شاخص تناسب داخلی و خارجی
بر اساس دو عامتل تناستب داخلتی عملکترد و تناستب ختارجی
محیط سنجیده میشود که تأثیرات متفاوت و مستقل این عوامل
بر سیستم مدیریت کیفیت و تائید نهایی خبرگان تاییدی برفرض
استقالل شاخصها میباشد.

تجدیدنرر نماید و درصورتیکه تنهتا )  CR m (CR gبیشتتر از
 9/5بود ،تصتمیمگیرنده تجدیتدنرر در مقتادیر میتانی (حتدود)
قضاوتهای فازی را انجام میدهد.

 -3تجزیهوتحلیل دادهها
در گام اول انتخاب شاخصهای ارزیابی با استفاده از مرور ادبیات،
مصاحبه با خبرگان و پرسشنامته مشتخص گردیتد .در گتام دوم
انتخاب شاخصهای مؤثر همراه بتا زیرشتاخصها بتا استتفاده از
روش فریتتدمن از میتتان  33شتتاخص معرفیشتتده و بتتر استتاس
امتیازات کسبشده توسط خبرگان صورت میگیرد .الزم به ذکتر
است که آزمون فریدمن بر استاس میانگینهتای بهدستتآمده از
شاخصها اقدام به رتبهبندی مینمایتد .شاخصتی کته بیشتترین
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

شکل 2ت میانگین امتیاز شاخصها در شرکتهای کنترل کیفی
ساختمان و مقاومت مصالح
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همهنین نام شاخصها ،زیرشاخصها و عالمت اختصتاری آنهتا
در جدول  2و شر مختصری از هریک در ذیل آمده است.

ستتازمان استتت ،درحالیکتته ستتاختار ارگانیتتک ،خالقیتتت و
تطبیقپایری را تشویق میکند.

 جدول 2ت نام شاخصها ،زیرشاخصها و عالمت اختصاری آنها

 تناسب داخلی و خارجی :ساختار سازمان مستقل از محیطی

عالمت اختصاری
زیرشاخصها

نام زیرشاخصها

A1

فرآیند بهرهبرداری

A2

فرآیند شناسایی

A3

بهرهبرداری مشتریان

A4

شناسایی مشتریان

A5

بهرهبرداری تیم کاری

A6

شناسایی تیم کاری

A7

آموزش بهرهبرداری

A8

آموزش شناسایی

A9

عدم اطمینان کار (وظیفه)

A10

عدم اطمینان محصول/فرآیند

شاخصها

که یک سازمان با آن مواجه میشود ،نیست کته شتامل تناستب
داخلی عملکرد و تناسب خارجی محیط است.

فرآیند مدیریت
تمرکز بر
مشتری
کارگروهی
آموزش
عدم اطمینان
محیطی

A11

عدم اطمینانسازمانی

A12

ساختار مکانیکی (ماشینی)

A13

ساختار ارگانیکی

ساختار
سازمانی

A14

تناسب داخلی بین عملکردها

A15

تناسب خارجی با محیط

تناسب داخلی
و خارجی

با توجه به میانگین امتیازهتای بهدستتآمده و رتبهبنتدی آنهتا
همانطور که از نتایج نشان دادهشده در شکل  ،2مشخص استت،
شتتاخص آمتتوزش دارای بتتاالترین امتیتتاز استتت .در گتتام ستتوم
اولویتبندی و ارزیتابی مقایستات زوجتی بتین عوامتل متدیریت
کیفیت شرکتهای کنترل کیفتی ستاختمان بتر استاس درختت
سلسلهمراتبی تصمیم نمایش دادهشده در شکل  3و با استفاده از
روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی چانگ صورت میپایرد.

فرآیند مدیریت :رهبری متدیریت ارشتد در متدیریت کیفیتت
تأثیر مثبتی بر جنبههای متنوع سازمانهای خدماتی دارد.
 تمرکز بر مشتری :همه سازمانها مشتری مداری را بتهعنوان
شیوه کلیدی برای دستیابی به مدیریت کیفیت در نرر میگیرند.
 کییارگروهی :همکتتاری و مشتتارکت کارمنتتدان در فراینتتد
پیادهسازی مدیریت کیفیت تعهد ،خودکفایی و قدرت ابتکار آنها
را تقویت میکند.
 آموزش :تحصیالت و آموزش متدیران و کارکنتان پیادهستازی
سیستم مدیریت کیفیت را آسان میکند.
 عدم اطمینان محیطی :پیشبینی تغییرات خارجی که شامل
ستته منبتتع عتتدم اطمینتتان کتتار (وظیفتته) ،عتتدم اطمینتتان
محصول/فرآیند ،عدم اطمینان سازمانی است.
 ساختار سازمانی :ساختار مکتانیکی دارای تتأثیر باثبتاتی بتر

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

شکل 3ت درخت سلسلهمراتبی تصمیم

برای انجام مقایسات زوجی از عبارات کالمی مندرج در جدول 3
استفادهشده است.
جدول 3ت طید فازی و عبارت کالمی متناظر

کد

عبارات کالمی

عدد فازی

5

اهمیت یکسان

()5,5,5

2

کمی مهمتر

()5,3,1

3

مهمتر

()3,1,7

9

خیلی مهمتر

()1,7,4

1

فوقالعاده مهمتر

()7,4,4

با استفاده از اعداد فازی مندرج در جدول  ،3تمامی شتاخصها و
زیرشاخصها با یکدیگر مقایسه شتدند .بتهعنوان نمونته مقایسته
زوجی معیارهای اصلی در جدول  9نمایش دادهشده است.

جلد  -8شماره  -9بهار 9317

08

رتبهبندی معیارهای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای کنترل کیفی ساختمان ...

جدول 9ت میانگین مقایسات زوجی معیارهای اصلی
تناسب داخلی و
خارجی

ساختار
سازمانی

عدم اطمینان
محیطی

آموزش

کارگروهی

تمرکز بر
مشتری

(33975,935,

(93994,53391,

(53395,53913,

(93527,93513,

(93527,93513,

(53933,23394,

)93117

)53417

)23954

)93212

)93212

(33279,93779,

(33279,93791,

(23113,33179,

(23179,33155,

(23113,33191,

)13291

)133

)93154

)93791

)93133

(23911,33913,

(23113,33191,

)93991

)93533

(33279,93791,

(33279,93791,

)139

)139

(53395,53975,

(33279,93791,

)23933

)133

(33279,93791,

)133
()5 ،5 ،5

(23111,33113,

)(131,731,4

)93191

)23391

()5،5،5

فرآیند مدیریت

(93279,13779,

()5 ،5 ،5

)13791

(23911,33975,

()5 ،5 ،5

فرآیند مدیریت

مدیریت کیفیت

)935

)(931,131,9

کارگروهی

)(931,131,9

آموزش
عدم اطمینان
محیطی

(33911,93975,

(23911,33975,

)931

)931

(93555,93531,

(93555,93531,

(23111,33175,

(33779,13291,

)93591

)93591

)935

)133

(53395,53975

(53394,53979,

(23913,33979,

(53395,53975,

(23791,933,

),23933

)23912

)93554

)23933

)13933

(53395,53975,

(33279,93791,

(53394,53979,

(33913,93991,

(53995,23375,

(53111,23113,

)23933

)133

)23912

)93133

)23933

)33191

()5 ،5 ،5

()5 ،5 ،5

)(131,731,4

()5 ،5 ،5

تمرکز بر مشتری

ساختار سازمانی
تناسب داخلی و
خارجی

 CRm =93911 CRg =93979سازگار
جدول 1ت محاسبه درجه ارجحیت شاخصهای سطح  2نسبت به مدیریت کیفیت
اوزان نرماالیز
شده

درجه
بزرگتری
نهایی

تناسب داخلی
و خارجی

ساختار
سازمانی

عدم اطمینان
محیطی

آموزش

کارگروهی

تمرکز بر
مشتری

فرآیند
مدیریت

مدیریت کیفیت

9

9

93991

93991

93191

9

93991

93554

-

فرآیند مدیریت

93291

93911

5

5

5

93911

93419

-

5

تمرکز بر مشتری

93253

93949

5

5

5

93949

-

5

5

کارگروهی

93237

5

5

5

5

-

5

5

5

آموزش

93941

93999

93494

93944

-

93999

93153

93115

5

عدم اطمینان محیطی

9353

9311

5

-

5

9311

93112

93197

5

ساختار سازمانی

93554

93199

-

93494

5

93199

93152

9311

5

تناسب داخلی و خارجی

5

93225

در جدول  ،9با محاسبه نترخ ناستازگاری بتر ای دو متاتریس بتر
اساس روابتط ( )57( )51روش گوگتوس و بتوچر ،شتاخصها بتا
آستانه  9/5مقایسه میشوند و همتانطور کته از نتتایج مشتخص
است همه ایتن شتاخصها کمتتر از  9/5بتوده و متاتریس فتازی
سازگار است.
در جدول  ،1اولویتبندی معیارهای ستطح  2نستبت بته هتدف
انجامشده است .با استتفاده از رابطته ( )1کته مربتوط بته درجته
بزرگتر بودن و رابطه ( )9که مربتوط بته نرمتاالیز کتردن بتردار
وزنها میباشد ،شاخص آموزش دارای بیشترین درجته بزرگتی و
وزن بوده و شاخص مدیریت دارای کمترین درجته و وزن استت.
بر اساس نتایج این جدول ،معیارها به ترتیب اولویتت عبارتانتد
ازت آموزش ،کتارگروهی ،تمرکتز بتر مشتتری ،ستاختار ستازمانی،
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

مجموع

تناستتب داخلتتی و ختتارجی ،عتتدم اطمینتتان محیطتتی و فرآینتتد
متتدیریت .وزن قطعتتی نهتتایی شتتاخصها بتتا استتتفاده از نتتتایج
بهدستآمده از رابطه ( ،)4در جدول  1آمده و نمودار اوزان نهایی
شاخصها در (شکل  )9نشان دادهشده است
جدول 1ت ماتریس اوزان نهایی شاخصها نسبت به مدیریت کیفیت
وزن قطعی نهایی شاخصها

شاخص

9/253

فرآیند مدیریت

9/554

تمرکز بر مشتری

9/291

کارگروهی

9/237

آموزش

9/941

عدم اطمینان محیطی

9/539

ساختار سازمانی

9
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همهنین وزن قطعی نهایی زیرشاخصها که با استتفاده از رابطته
( )4بهدستآمده ،همراه با عالمت اختصاری آنها در جتدول  7و
نمودار اوزان نهایی زیرشاخصها ،نسبت بته متدیریت کیفیتت در
(شکل  )1نشان دادهشده است.
جدول 7ت ماتریس اوزان نهایی زیرشاخصها نسبت به مدیریت کیفیت
مؤلفه

وزن قطعی نهایی

اولویت بر اساس وزن قطعی

A1

9/519

5

A2

9/534

2

A3

9/597

9

A4

9/555

1

A5

9/559

7

A6

9/551

1

A7

9/557

3

A8

9/551

9

A9

9/991

55

A10

9/999

52

A11

9

53

A12

9

53

A13

9

53

A14

9/959

4

A15

9/994

59
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با توجه به جدول  7در ماتریس اوزان نهایی شاخصها ،به ترتیب
شاخص آموزش و کارگروهی دارای بیشترین و فرآینتد متدیریت
دارای کمتتترین اوزان نهتتایی شتتاخصها هستتتند .در رابطتته بتتا
رتبهبندی زیرشاخصها بر اساس نتایج جدول  ،1زیرشاخصهای
بهرهبرداری کیفتی و شناستایی کیفتی و آمتوزش بهرهبترداری و
آموزش شناسایی دارای بیشترین اوزان نهایی گزینهها نسبت بته
مدیریت کیفیت هستند .نکته اینکه این  9زیر شاخص مربوط بته
دو شاخص فرایند مدیریت و شاخص آموزش هستند .گزینتههای
عتدم اطمینتتان ستتازمانی از شتاخص عتتدم اطمینتتان محیطتتی و
همهنتتین ستتاختار مکتتانیکی (ماشتتینی) و ستتاختار ارگتتانیکی از
شاخص ساختار ستازمانی دارای کمتترین اوزان نهتایی گزینتهها
نسبت به مدیریت کیفیت در شرکتهای کنترل کیفی ساختمان
هستند .با توجه به جتدول  1گزینتههای آمتوزش بهرهبترداری و
آموزش شناسایی دارای باالترین وزن قطعی بوده که اهمیت ایتن
عامل را بهوضو در مدیریت کیفیت شترکتهای کنتترل کیفتی
ساختمان بیان میدارد.

 -9بحث و نتیجهگیری
این مقاله باهدف استخراج و ارزیابی عوامل متؤثر در پیادهستازی
مدیریت کیفیت در شرکتهای کنترل کیفی و مقاومتت مصتالح،
با نگرشی متفاوت از سایر مقاالت نگاشته شده استت .شتایانذکر
است به دلیل ذهنی بودن برختی از زیرشتاخصهای بهکاررفتته،
انتخاب یک عدد معین برای تعیین اهمیتت هتر یتک از معیارهتا
دشوار بوده ،از دقت کافی برخوردار نیست؛ لاا در این تحقیتق از
اعداد فازی استفادهشده است .نتایج فرایند تحلیل سلستلهمراتبی
فازی نشان میدهد که شاخص آموزش بیشترین وزن را به ختود
اختصاص داده است و معیارهتای فراینتد متدیریت ،کتارگروهی،
تمرکز بر مشتری ،ساختار سازمانی ،تناسب داخلتی و ختارجی و
عدم اطمینان محیطی در رتبههای بعتد قرارگرفتهانتد .در میتان
زیرشاخصهای مربوط به آموزش ،آموزش بهرهبرداری و آمتوزش
شناسایی به ترتیب بیشترین میزان اهمیت را به ختود اختصتاص
دادهاند و زیرشاخصهای ستاختار ستازمانی مکتانیکی و ستاختار
سازمانی ارگانیکی کمترین اوزان را به خود اختصاص دادهانتد .بتا
توجه به وزن قطعی باالی شاخصهای آموزش و فرآیند مدیریت،
در ماتریس اوزان نهایی شاخصها ،بایتد توجته ویتژهای بته ایتن
عوامل در شرکتهای کنتترل کیفتی ستاختمان صتورت بگیترد.
شاخص آموزش با ارائه آموزشهای نوین و بهروز شده در تمتامی
سطو فعالیتهای شرکت همراه با همکاری و برنامهریزی صحیح
مدیریت موجب تسریع در پیادهسازی مدیریت کیفیت در ستطح
شتترکتهای مهندستتین مشتتاور میگتتردد .نتتتایج پتتژوهش و
جلد  -8شماره  -9بهار 9317

رتبهبندی معیارهای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای کنترل کیفی ساختمان ...

تقسیمبندی شاخصها ،از این منرر با نتایج شترودر و همکتاران
[ ]52و اعرابی و همکاران [ ]59مشابهت دارد.
ادبیتتات متتدیریت کیفیتتت بستتیاری از پروژههتتای فراینتتدهای
ساختوساز مملو از فهرستهایی است کته در آن استتانداردهای
مدیریت کیفیت متداول هتر بختش گردآوریشتده استت و ایتن
فهرستها نقش مهمی در افزایش درک و شناخت مدیران پتروژه
هر بخش از انواع مدیریت کیفیت موجود در هر پتروژه و ماهیتت
آنها ایفا میکند .فقدان این اطالعات در ادبیات مدیریت کیفیت
ازجمله محدودیتهایی است که این تحقیق بتا آن مواجته بتوده
است .در راستای حل این مشکل شاخصهای مدیریت کیفیت بتا
مرور ادبیات تحقیق و بومیسازی آنها با نرر خبرگان شناستایی
شدند .تکیهبر فرمولهای دقیق تثبیتشده ریاضتی و استتفاده از
ابزار نرمافزاری  AHPفازی ،اعتبار بیشتری به استفاده صتحیح از
این موضوع میدهد .با توجه بته ایتن موضتوع کته شتاخصهای
آمتتوزش و فرآینتتد متتدیریت دارای بیشتتترین اهمیتتت در میتتان
شاخصهای پژوهش میباشند ،میتوان به اهمیت این شاخصها
در شرکتهای کنترل کیفی (مهندسین مشتاور) ستاختمان پتی
برد .همانطور کته از نامشتان پیداستت شترکتهای مهندستین
مشاور مجموعتهای از کارشناستان و فارغالتحصتیالن رشتتههای
مختلد همهتون عمتران ،معتدن ،شتیمی ،صتنایع و ...را شتامل
میشود .همکاری و کارگروهی ایتن مجموعته از افتراد بته دلیتل
استفاده از علوم و ابزارآالت متفاوت ،دانش و تخصصهای متفاوت
را همراه با کارگروهی و همکاری دستتهجمعی متیطلبتد کته بتا
نتایج پژوهش همخوان است .در رابطته بتا گزینتههای پتژوهش،
شاخصهای مدیریت و آموزش در اولویت قرار دارند که از اهمیت
فرآیند مدیریت در تصمیمگیریها و دادن خطمشی در هماهنگی
فعالیتهتتای شتترکتهای کنتتترل کیفتتی ستتاختمان و آمتتوزش
کارکنان و تیم کاری درجهت افزایش راندمان کاری بستیار حتائز
اهمیت میباشند.
مهندسین مشاور میتوانند با استفاده از نتتایج ایتن پتژوهش بته
افزایش کارایی و کیفیت خدمات کنترلی خود پرداخته و نیتز بتا
استفاده از دادههای این تحقیق درجهت استانداردسازی عملیتات
کنتتترل کیفتتی در ستتطح گستتترده فعالیتهتتای شتترکتهای
مهندسین مشاور اقدام نمایند .ارائه ختدمات باکیفیتت و بتادانش
باال سبب افزایش طول عمر پروژههای عمرانی و ساختمانی گشته
و نیز سبب کاهش چشمگیر خطا در اجترای پروژههتا میگتردد.
این تحقیق نقش معتتدل و مالیتم دو عامتل همگتون را بررستی
میکند تحقیقات بیشتری میتواند همگونیهای دیگر را در نرتر
بگیرد.
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یکی از عواملی که میتواند نقش برجستهای در مدیریت کیفیتت
شرکتهای مهندسین مشتاور کنتترل کیفتی و مقاومتت مصتالح
ساختمان داشته باشد آموزشهای ضمن خدمت و آموزش کار با
ادوات و دستگاههای جدید کنترل کیفی است .آموزشهای قبتل
از شروع به کار و دورههای تخصصی حین ختدمت متیتوانتد بته
ارتقاء سطح تخصص مهندسین مشاور اضافه کنتد چنانهته یتک
مهندس مشاور در ارائه خدمات دچار مشتکالت تخصصتی شتود
اولین پیامد آن اعتراض و نارضایتی مراجعین و کارفرمایان خواهد
بود ،ضمن اینکه دورههای آموزشتی تکمیلتی و بتهروز دورههتای
آموزشی ضروری و الزم برای شرکتهای مهندسین مشاور استت
کتته ستتبب ارتبتتاط متتؤثر و باقابلیتت پاستتخگویی بتتاال نستتب بتته
تقاضاهای کنترل کیفی کارفرمایان میگردد .ایجاد تنوع در ارائته
خدمات و منحصربهفرد بودن آنها مانند قابلیت انجام میکروپایل،
تستهای تکمیلی بارگااری ،استتفاده از متواد افزودنتی و الیتاف
فیبر کربن در تهیه بتن برای افزایش مقاومت بتن منجر به جلتب
رضایت مشتریان و کارفرمایتان از طیتد گستتردهای از ختدمات
خواهد شد .باید توجه داشت کته مشتتریان در شترایط زمتانی و
مکانی مختلد پروژه نیازمند به ارتباط با شترکتهای مهندستین
مشاور کنترل کیفی و مقاومتت مصتالح خواهنتد بتود .بتا انجتام
پیشبینتیهتتای الزم و شتتناخت عوامتتل تأثیرگتتاار بتتر متتدیریت
کیفیت در سطح شرکتهای مهندسین مشاور میتوان در شرایط
گوناگون نسبت به نیازهای کارفرمایان به بهترین نحو پاسخ گفت؛
بنابراین صنعت ختدمات نقطته ختوبی را بترای امتحتان دیتدگاه
وابسته به محتوای عملکردهای مدیریت کیفی تأمین مینماینتد.
دادههایی کته در ایتن پتژوهش استفادهشتده استت ،مربتوط بته
شرکتهای خدماتی است؛ بنابراین این نتایج میتواند بته صتنایع
ختدماتی دیگتر تعمتیم داده شتود .ستازمانهای ختتدماتی دارای
تاریخهه کوتاهی از اجرای عملکردهای مدیریت کیفیت نسبت به
صنایع تولیدی هستند و فضای رشتدنیافتهتری را بترای تحقیتق
تهیه میکنند؛ بنابراین صنایع ختدماتی و تولیتدی دیگتر ،نقطته
شتتروع ختتوبی را بتترای امتحتتان دی تدگاه وابستتته بتته محتتتوای
عملکردهای مدیریت کیفی تأمین متینماینتد .تحقیقتات آینتده
میتواند وسعت بیشتری نسبت به این پژوهش داشته و نتایج آن
در دیگتتر فضتتاهای تولیتتدی ،ختتدماتی و مراقبتهتتای بهداشتتتی
گسترش پیدا کند.
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